
  

 

REGULAMIN KONKURSU Z DORADZTWA ZAWODOWEGO  

w ramach Projektu „WARMIA I MAZURY DORADZTWEM 

ZAWODOWYM STOI”. 

„Wirtualne spotkanie z moim zawodem”  

§ 1 Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

1) promocja kształcenia zawodowego oraz przybliżenie specyfiki nauki  

w zawodach szkolnictwa branżowego w szkołach i placówkach powiatu ełckiego, 

2) doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek 

edukacyjnych, zawodowych oraz rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi i zasobów 

cyfrowych, 

3) rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży,  

4) zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz promowania szkoły  

w środowisku lokalnym. 

5) inspirowanie  uczniów do świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „WARMIA I MAZURY 

DORADZTWEM ZAWODOWYM STOI”. 

 

§ 2 Organizator konkursu 

1. Organizatorami konkursu są doradcy konsultanci powiatu ełckiego w ramach projektu 

„WARMIA I MAZURY DORADZTWEM ZAWODOWYM STOI”. 

 

2. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:  

• Teresa Garlicka,doradca zawodowy- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ełku,  

tel. 502 212 448, e-mail: teresa.garlicka@wimdzs.pwsz.elblag.pl 

• Jolanta Grędzińska-Kosiorek, nauczyciel konsultant Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filia w Olecku,  

tel. 502 186 886, e-mail: jolanta.gredzinska@wimdzs.pwsz.elblag.pl 

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół i placówek powiatu ełckiego, 

uczestniczących w projekcie „WARMIA I MAZURY DORADZTWEM 

ZAWODOWYM STOI”. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
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3. Czas trwania postępowania konkursowego: 19 marca – 30 kwietnia 2021 r.  

4. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 07kwietnia 2021r. 

5. Skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczenia opiekuna 

prawnego małoletniego uczestnika konkursu (zał. 2) należy przesłać do organizatorów 

konkursu na adres e-mail podany w § 2 p. 2 regulaminu do dnia 07 kwietnia 2021r. 

6. Konkurs jest realizowany w kategorii „indywidualna”, każdy z uczestników może 

przekazać tylko jedną pracę. 

7. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

8. Tematyka konkursu dotyczy zawodów kształconych w powiecie ełckim.  

9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie krótkiego filmu wideo 

prezentującego zawód, w którym uczeń odbywa naukę w danej szkole.  

10. Tematyka pracy powinna obejmować: 

 Autoprezentację ucznia/uczennicy 

 Prezentację szkoły  

 Prezentację zawodu środowisku szkolnym lub u pracodawcy: 

 nazwa zawodu,  

 specyfikę pracy w danym zawodzie oraz elementy kształcenia teoretycznego  

i praktycznego. 

 kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu,  

 umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu, 

 ścieżki rozwoju, możliwości zatrudnienia na rynku pracy.  

11. Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą 

dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery 

cyfrowej).  Pracę można zapisać w formacie mp4 na płycie CD-Rom / DVD lub umieścić 

na YouTube, bądź na innym dysku sieciowym np. Google Drive i przesłać link  

do zamieszczonego filmu. 

12. Czas trwania filmu: do 5 minut. 

13. Każda praca powinna być opisana wg schematu:  

 nazwa szkoły  

 imię i nazwisko autora, klasa 

 temat pracy 

 numer telefonu pozwalający na kontakt z autorem.  

14. Prace należy składać osobiście u doradcy zawodowego/koordynatora doradztwa 

zawodowego w szkole do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. 

15. Prace konkursowe wraz z oryginałami dokumentów zostaną przekazane do 

organizatorów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail, 

16. Prace złożone po terminie lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.  

17. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności 

złożonych egzemplarzy prac z możliwością wykorzystania prac w całości lub we 

fragmentach. 



  

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji 

projektu. 

19. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 

20. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodzica / opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu zgodnie  

z niniejszym Regulaminem, jak również rejestracji wideo i fotograficznej wydarzenia  

i późniejszej publikacji wybranych fragmentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na zawarcie stosunku 

prawnego poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.  

 

 

§ 4 Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą 

pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku  

i Warmińsko –Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filii  

w Olecku. 

2. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• trafność doboru tematu pracy  

• zgodność zawartych treści z wymaganiami opisanymi w § 3 pkt. 10 

• estetyka, 

• jakość wykonania,  

• oryginalność,  

• stopień trudności wykonania, 

• kreatywność. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.   

 

 

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatorów do dnia 30 kwietnia 2021r.,  

po uprzednim zawiadomieniu szkół drogą e-mailową. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody za poszczególne miejsca: 

I miejsce – Smartfon  

II miejsce –PowerBank 

III miejsce – Słuchawki lub PowerBank 



  

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną.    

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. W związku z uczestnictwem w konkursie dojdzie do zbierania, wykorzystywania oraz 

publikacji informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).  

2. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Elblągu; 

3. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

iod@pwsz.elblag.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny PWSZ w Elblągu  

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg; 

4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iod@pwsz.elblag.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 

wskazany w pkt. 3; 

5. W związku z uczestnictwem w konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe:  

a) Imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz imię i nazwisko i wzór podpisu opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu w związku z obowiązkiem wyrażenia przez tego 

opiekuna zgody na zawarcie stosunku prawnego (akceptację Regulaminu i udział  

w konkursie) przez osobę małoletnią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 15–

22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

b) Imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz klasa, do której uczęszcza Uczestnik  

i nazwa jego szkoły w celu jednoznacznej identyfikacji (rozróżnienia) Uczestników, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

c) Treść pracy konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz publikacji 

pracy w Internecie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie  z niniejszym 

Regulaminem.  

d) Numer telefonu pozwalający na kontakt z Uczestnikiem na okoliczność braku 

możliwości uczestnictwa przez tego Uczestnika w wydarzeniu wyłonienia 

zwycięzców i rozdania nagród, w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

e) Wizerunek uczestników wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, 

zarejestrowany w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji   

w Internecie – na stronie internetowej Organizatora, na jego fanpage’u  w serwisie 



  

Facebook oraz na kanaleOrganizatora w serwisie YouTube, na podstawie art. 6 ust.  

1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

f) Ponadto zawiadamiamy, że na wydarzeniu wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród 

materiał wideo i fotograficzny będzie również gromadzony przez Koordynatorów 

Projektu „Warmia I Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi” , na zasadach  

i w celu przez nich określonych. 

6. Każdemu Uczestnikowi, opiekunowi prawnemu Uczestnika oraz osobie obecnej   

w czasie wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród przysługuje prawo do 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania administratora do 

usunięcia danych, prawo do wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania 

między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych (z wyłączeniem zgody, o której 

mowa powyżej, w §6 ust. 4 lit. a) oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu nie będących zwycięzcami przetwarzane będą 

przez okres trwania konkursu oraz operacyjny okres potrzebny na usunięcie danych, nie 

dłużej niż 6 miesięcy. Dane zwycięzców konkursów oraz dane zawarte w zgodach,  

o których mowa w §6 ust. 5 lit. a będą przechowywane, dla celów dowodowych, przez 

okres 5 lat. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, które nie 

zostaną opublikowane, zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż  

w przeciągu 3 miesięcy. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, 

który zostanie opublikowany, będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakichkolwiek decyzji.  

9. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 

przepisami prawa.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu będzie dostępny u szkolnego doradcy zawodowego/koordynatora 

doradztwa zawodowego oraz organizatorów konkursu. 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego Regulamin.   

3. Organizatorzy mogą odstąpić od przeprowadzenia konkursu bez podania przyczyn.   

4. W przypadku zbyt niskiej ilości zgłoszonych prac organizatorzy mogą odstąpić 

od przeprowadzenia konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.    

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca2021 roku. 

 


